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  چکیده:  
اسات کاه    هاای مختلاف  عملیاتهای سنگین برای های مدیریت کشاورزی در سطح وسیع مستلزم استفاده از ماشینشیوههدف: 

)اول  ییباال یابعاد خارج یمدرن کشاورزهای نیماش .وری همراه استاغلب با تخریب ساختمان خاک، افزایش تراکم خاک و بهره

 و ایتاوان ررفیات مزرعاه   هاای کشااورزی مای   با افزایش عرض کار ماشین دارند.یی باال ی( و وزن هایاتیعمل یاز همه عرض ها

تضادهایی بین شرایط عملکرد کششی بهتر یک ماشین و شرایط عملیااتی  . ای بهبود بخشیدمصرف سوخت را به شکل قابل توجه

های حرکتی یک ماشین کشاورزی و تااییرات آنهاا بار    بررسی انواع سیستمشود، بنابراین بهینه برای کاهش تراکم خاک دیده می

 .رسدعملکرد کششی ماشین و تراکم خاک امری ضروری بنظر می

ای در قالب بلوک کامل تصادفی بصاورت فاکتوریال باا    به صورت مزرعه مربوط به تراک خاک آزمایشات روش شناسی پژوهش:

، 170کیلومتر بر ساعت(، باد تاایر)  78/6و  96/3، 26/1تیمارهای اعمال شده شامل سطوح مختلف سرعت)سه تکرار انجام گرفت. 

(،  اار  جلااو 4WDهااای حرکاات تراکتور) هااار  اار  محاارک) (، سیسااتم20و 15، 10(، رطوباات)کیلوپاسااکال 230و  200

باه   مربوط به عملکارد کششای   تآزمایشا متر( بودند.سانتی 40و  30،20( و عمق)(RWD)و  ر  عقب محرک (FWD)محرک

در ایان تحقیاق ایار ناوع سیساتم      ای در قالب بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل باا ساه تکارار انجاام گرفات.      صورت مزرعه

و  کیلاوگرم(  180و120، 60(، وزنه باالسات ) کیلوپاسکال 230و  200، 170تایر) فشار تورم ،(RWDو  4WD ،FWD)حرکتی

گیاری شاده شاامل    بر عملکردکششی تراکتور مورد بررسی قرار گرفات. معیارهاای انادازه    کیلو نیوتن( 10و  6، 2نیروی کششی )

لغزش  ر  محرک، مقاومت غلتشی تراکتور و مصرف سوخت بود. در نهایت با استفاده از مقادیر بدسات آماده لغازش و مقاومات     

رای انجام آزمایشات استفاده شد. سطح مزرعه با اساتفاده  ب 240تراکتور گلدونی  غلتشی بازده کششی تراکتور نیز محاسبه گردید.

متری شخم زده شد تا خاک ساطح مزرعاه مشاابه شارایط عملیااتی      سانتی 50دار و دیسک تا عمق از زیرشکن، گاوآهن برگردان

ای ین و زنگولاه ای، گوئسا ای و  هارنوع تابع عضویت مثلثای، ووزقاه  ساختارتفکیک شبکهروش انفیس با  در این تحقیق از  گردد.

 سازی تراکم خاک استفاده شد.برای مدل

 در عماق، سارعت پیشاروی و رطوبات     ر،یتاا  باد فشار سیستم حرکتی، یاصل ایرات کهها نشان داد، تجزیه واریانس داده ها:یافته

وزناه   ر،یتاا  بااد  فشاار  سیساتم حرکتای،  همچنین ایرات اصالی   دار بود.معنی جرم مخصوص خاک راتییتغ بر ،%1 احتمال سطح

. نتایج نشان داد کاه سیساتم  هاار    دار بودمعنی های عملکردی تراکتورشاخص بر ،%1 احتمال سطح درباالست و نیروی کشش 

 ر  محرک کمترین ایر مخرب بر تراکم خاک و بیشترین ایر سازنده را بر عملکرد کششی تراکتور داشته است. افزایش رطوبات و  

همچنین کاهش فشار تورم و افزایش وزناه باالسات موجاب کااهش      ث تخریک ساختار خاک شد.فشار تورم و کاهش سرعت باع

های مدل دست آمده از این مدل با دادههای بهدادهانفیس منظاور ارزیاابی مادل ،هب لغزش و بهبود عملکرد کششی تراکتور است.

هاای  مقایسه نتایج نشان داد که مدل انفیس نسبت به مدل رگرسیون  ندگاناه داده  .مورد مقایسه قرار گرفت رگرسیون  ندگانه

 های واقعی ارائه کرد.هنزدیکتری به داد

زمانی که نیروی کششی باالیی برای انجام عملیات مورد نیاز است بهتر است از سیستم  هار  ر  محرک اساتفاده  گیری: نتیجه

ین زماانی  نا . همچو ساختار خاک نیز کمتر د ار آسیب شود ف سوخت کمتری حاصل شودکرد تا هم بازده کششی باالتر و مصر

که نیروی کشش پایینی برای انجام عملیات مورد نیاز است بهتر است از سیساتم  ار  عقاب محارک اساتفاده کارد تاا ضامن         

 گردد.تری نیز حاصل دستیابی به عملکرد کششی مناسب مصرف سوخت پایین

 ، تراکمسیستم حرکتیفشار تورم، جرم مخصوص راهری، انفیس،   های کلیدی:واژه



 

 مقدمه و هدف -1

 
 نهای کشاورزی مدرشیوه -1-1

هاای سانگین   های مدیریت کشاورزی در سطح وسیع مستلزم استفاده از ماشاین شیوه

داشت و برداشت است که اغلب با تخریب سااختمان خااک، افازایش    برای مراحل کاشت، 

موجاب نفاوو    نیسانگ  یهااستفاده از ماشین شیافزاوری همراه است. تراکم خاک و بهره

 نسبت بهتر خاک قیعم یفشردگ جینتا جه،یو در نتشود میتر خاک قیق عماعمابه  تنش

به منظاور بااال باردن     (.Keller et al., 2007; Zink et al., 2010) قبل گزارش شده است

های وسیع در نظر گرفته شوند که وری در بخش کشاورزی مزارع باید به صورت زمینبهره

ای تار دارای تاوان مزرعاه   کارآمد هایماشین از استفاده با تواندوری میدر این مزارع بهره

یاری، گارایش در  های بسا برای سال (.Ansorge and Godwin 2007a)یابد  باالتر افزایش

که خطر ابتال باه تاراکم    بخش کشاورزی به سمت افزایش اندازه و وزن تراکتور بوده است،

 .(Arvidsson et al., 2011) شدید خاک را افزایش داده است

 تراکم خاک -1-1-1

 غااایی  مواد ارائه تضمین کننده از آنجاکه خاک یک سرزمین خاص در خاک عملکرد 

 ایفاا  هاا تمادن  بقاای  و توساعه  در حیاتی نقش انسان است برای بیشتر اساسی کاالهای و

 و ساریع  باالقوه  تخریاب  نر  با ناپایر تجدید منبع یک خاک اما (.Hillel, 2009) کندمی

 اساتفاده  بناابراین، (. Van-Camp et al., 2004) است آرام بسیار تشکیل و بازسازی فرایند

-خواساته  غااایی،  امنیات  از قبیل جهانی مسائل با مقابله برای حلراه تنها خاک از پایدار

 (.Lal, 2009; Jones et al., 2009) است زیستی تنوع اقلیم و تغییرات آب، و انرژی های

 قابال  طاور  باه  خااک  ورات باین  منافاا  فضای کاهش از شکلی عنوان به خاک تراکم

 بار . (Li and Schindler., 2013) شاود  خاک تولید ررفیت کاهش باعث تواندمی توجهی

 محصاول  کاهش عملکرد درصد 14 امریکا، شمال و اروپا در کشور هفت از اطالعات اساس

 Hakansson and) اسات  گزارش شاده  ها در سطح مزرعهعبور ماشین از بعد اول سال در
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Reeder, 1994).     تراکم خاک یک شکل از تخریب فیزیکی خاک است کاه باعاث فشارده

شدن و نزدیکتر شدن ورات جامد خاک به یکدیگر و یاا کااهش تخلخال و از باین رفاتن      

شود کاه بصاورت افازایش جارم     فضاهای خالی درون خاک و کاهش نفووپایری خاک می

 باه ) خااک  . فشاردگی (Veronesi et al., 2012) شاود مخصوص خاک خشک نمایان مای 

است.  خاک کیفیت حفظ برای اصلی تهدیدهای از یکی( خاک تخلخل کاهش مثال عنوان

 تحات  شودفشرده می دارای اهمیت، زمانی که خاک محیطی زیست توابع از وسیعی طیف

دهد و در نتیجاه باعاث   گیرند: تراکم هدایت هیدرولیکی اشباع را کاهش میمی قرار تاییر

هاای  تاراکم ممکان اسات جریاان     شاود  خاک توساط آب مای  رواناب سطحی و فرسایش 

قابال جااب و   -و از این رو حمل ماواد مغاای کلوئیادی    اجباری را در روزنه ها القاء کند،

کند  تراکم هوادهی خااک را  تر و آب زیرزمینی تسهیل میهای عمیقها را به افقکشآفت

اعاث از دسات رفاتن    شاود و ب دهد، و در نتیجه باعث کاهش رشاد ریشاه مای   کاهش می

ای از طریق نیتروژن دهی توسط فرآینادهای بای هاوازی    نیتروژن و تولید گازهای گلخانه

در نتیجه، تاراکم خااک یکای از علال تعادادی از مشاکالت زیسات محیطای و          .شودمی

زمینای،  هاای زیر زراعی)جاری شدن سیل، فرسایش، شسته شدن ماواد شایمیایی باه آب   

در نتیجه خسارت اقتصاادی قابال تاوجهی باه جامعاه و       و است کاهش عملکرد محصول(

  .(Keller et al., 2013) دکنکشاورزی وارد می

های کشاورزی مهمترین علت تراکم خاک ایجااد شاده در   های ماشینافزایش بار  ر 

های زراعی در هر سال توساط عملیاات   خاک سطحی زمین .تر خاک استهای عمیقالیه

ماناد، ایان   اغلب دست نخورده باقی مای  نحال الیه خاک زیریشود، با اینشخم سست می

بدان معنی است هر بار که حداکثر ررفیت حمل بار بیش از حد باشد، تراکم خاک اضافی 

، این ایرات ماندگار هستند، و نتایج حاصل از شل همچنین .در اعماق خاک ر  خواهد داد

. ایان بادان   (Voorhees, 2000) امیاد کنناده اسات    شدگی طبیعی و مصنوعی خااک ناا  

یک  که در این راستا معناست که باید در وهله اول از ر  دادن تراکم خاک جلوگیری کرد

تواناد توساط   تاراکم خااک مای    .باشاد عامل محدود کننده تعیین اندازه بارهای  ر  مای 

تنظیم کردن تعداد، اندازه، عرض و فشار باد تایر  ر  بارگااری شاده مطاابق باا شارایط     

 .(Van den Akker, 2004) ومت خاک جلوگیری شودمقا

 عملکرد کششی تراکتور -2-1-1

-مزرعه اتیبه حداکثر راندمان در عمل یابیدست ،مدرن یکشاورز یاز الزامات اصل یکی



 3    فصل اول: مقدمه و هدف                                                                                                         

 یهاا )اول از هماه عارض   ییبااال  یابعااد خاارج   یمادرن کشااورز  هاای  نیماش است. ای

تاوان  هاای کشااورزی مای   با افزایش عرض کاار ماشاین   دارند.یی باال یها( و وزنیاتیعمل

-ای بهبود بخشید. از سوی دیگر استفاده از ماشینای را به شکل قابل توجهررفیت مزرعه

های با توان عملیاتی باالتر منجر به کاهش مصرف سوخت در واحد سطح مزرعاه خواهاد   

انارژی در بخاش    تارین مصارف کنناده   تراکتورهاا اصالی   .(Svoboda et al., 2016)شاد  

کشاورزی هستند. با توجه به قیمت روز افزون ساوخت و ایارات مخارب زیسات محیطای      

-اصالی  رسد.های سوختی، بهینه کردن مصرف سوخت تراکتورها ضروری بنظر میآالینده

. باشاد های کششی مانند شخم زدن مای ترین وریفه یک تراکتور در مزرعه انجام عملیات

کششی یک تراکتور تاییر بسزایی در مصرف سوخت تراکتاور دارد   باتوجه به اینکه عملکرد

 تواناد نقاش مهمای در کااهش مصارف ساوخت ایفاا کناد        بهینه سازی این عملکرد مای 

(Battiato and Diserens, 2017). تعامال باین  ار  محارک     توسط  تراکتور توان موتور

 با بهبود عملکرد کششی تراکتور  .شودمیبه نیروی کششی تبدیل  تراکتور و خاک سطحی

افزایش یافته و یاا انارژی   هایی مانند خاکورزی نیروی کشش مورد نیاز برای انجام عملیات

تحقیقات زیادی بیان کرده اسات کاه   یابد. از برای ایجاد نیروی کششی کاهش میمورد نی

% توان تراکتور در فرایند تعامل بین تایر و خاک سطحی به علات لغازش  ار      55تا  20

-د بناابراین مای  روشکل تایر وخاک از دست مای  محرک، مقاومت غلتشی تراکتور و تغییر

کتور توساط پارامترهاای طراحای وسایله نقلیاه      عملکرد کششی تراتوان نتیجه گرفت که 

 Janulevičius and) گیارد تجهیزات ضمیمه آن و شارایط خااک تحات تااییر قارار مای      

Damanauskas, 2015; Šmerda and Čupera, 2010; Taghavifar and Mardani, 

باشاد  های استفاده کامل از قدرت موتور تراکتور افزایش عرض کار میی از روشیک .(2015

ا در اکثار  اما  .(Lacour et al., 2014) ای که حداکثر نیاروی کششای ایجااد شاود    به گونه

از حد مجاز   ر  تراکتور لغزششود که افزایش بیش از حد نیروی کشش منجر میموارد 

مجاز باشد، تراکم شادیدی   هباالتر از محدود ر  محرک درمواردی که لغزش  کند.تجاوز 

ز محادوده لغازش مجاا    دهد که باعث کاهش عملکرد محصول خواهدشد.در خاک ر  می

 ,Battiato et al., 2013; Grečenko)  % است 15-10خاک بین برای جلوگیری از تراکم 

2010; Moitzi et al., 2013)  با استفاده از تراکتورهای خیلی سنگین امکان دستیابی باه .

شاود اماا ایان روش    درصد فراهم مای  %10ی کششی در محدوده لغزش زیر حداکثر نیرو

منجر به افزایش مصرف ساوخت و   ،حمل وزن بیش از حد اینکه مضراتی نیز دارد از جمله

باه  امکاان دساتیابی    تراکتاور  های مختلفپیکربندی. با استفاده از شودفشردگی خاک می
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سازی خااک و مصارف   ون فشردهحداکثر نیروی کشش در کمترین لغزش  ر  محرک بد

کار  با توجه به مطالب و .(Janulevičius et al., 2018) شودفراهم می سوخت بیش از حد

هاای  توان نتیجه گرفت برای دستیابی به عملکرد کششی بهینه استفاده از ماشینشده می

 ناپایر است.سنگین امری اجتناب

 ضرورت و اهمیت پژوهش -2-1

با توجه به مطالب وکر شده در باال تضادهایی بین شرایط عملکرد کششای بهتار یاک    

شاود و باا توجاه باه     مای ماشین و شرایط عملیاتی بهینه برای کاهش تراکم خااک دیاده   

تواند بر فرسایش خاک و کااهش عملکارد محصاول    های فراوانی که تراکم خاک میآسیب

های حرکتی یک ماشاین کشااورزی و تااییرات آنهاا بار      داشته باشد بررسی انواع سیستم

رسد، همچنین دساتیابی باه   عملکرد کششی ماشین و تراکم خاک امری ضروری بنظر می

تواند به عنوان هادف نهاایی ایان تحقیاق در     تراکم خاک می-کششی نقطه بهینه عملکرد

 .نظر گرفته شود

 هدف )اهداف( پژوهش -3-1

 باشد.ویل میرساله به شرح  نیمورد نظر در ا هدف

 هاار ر    - ر  عقب محارک  -) ر  جلو محرکتعیین بهترین سیستم حرکتی -1

 ش و کمترین تراکم در خاکبه منظور ایجاد بیشترین کش محرک(

 ها بر تراکم خاک و عملکرد کششی تراکتورتغییرات فشار تورم  ر  تاییر بررسی -2

 تاییر میزان وزنه باالست بر تراکم خاک و عملکرد کششی تراکتوربررسی  -3

مقایسه سه عامل کنترل کننده عملکرد کششی)سیستم حرکتی، فشار تورم  ار ،   -4

ای که کمتارین  یش عملکرد کششی به گونهوزنه باالست( و انتخاب بهترین عامل برای افزا

 تراکم خاک ایجاد شود.





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

2   
 مقدمه -1-2

شود. در بخش اول مضرات تراکم خاک مجزا تقسیم می مطالب این فصل به سه بخش

شود. سپس راهکاری موجود برای جلوگیری از تراکم خااک بیاان   و علل ایجاد آن بیان می

پاردازد و  خواهد شد. بخش دوم به تعاریف مربوط به عملکرد کششی و مصرف سوخت می

ش ساوم باه بررسای    های بهبود این دو عامل تشریح خواهد شاد. و در بخا  در ادامه شیوه

 شود.ها پرداخته میهای هوش مصنوعی و  گونگی پیاده سازی آنروش

 تراکم خاک -2-2

و تناوع   ینسانگ  یهاا یناساتفاده از ماشا   یشافازا  یال باه دل  ایجاد شاده  تراکم خاک

 شاده اسات.   یلمسئله بازر  تباد   یکبه  یراخ یهاسال ینامناسب در کشت محصول، ط

 ینباعث از با  یجهکه ورات خاک به هم فشرده شده و در نت دهدتراکم خاک زمانی ر  می

 شادن  یکپار اه ، تاراکم خااک   ینظر علم از شوند.یخاک م پروفیلمنافا در  یرفتن فضا

، ساختار خاک، کاهش تخلخال  یباست که باعث تخر یاعمال یرویخاک توسط ن یزیکیف

 یشاه برابار نفاوو ر  مقاومات در   یشو افزا ی، هوا و مواد مغاآب شدن دسترسی بهمحدود 

 جاماد  از ورات خاکساختمان  شود.یشود که غالباً منجر به کاهش عملکرد محصول میم

خاصایت ماوئینگی   منافا بخااطر   فضای شده است. یلتشک یمنافا و مواد آل ی، فضاخاک

باه علات   منافاا   یفضاا  کاه بنحاوی  زماانی  .قادر به نگهداری آب و هوا در خود است، آب

، خاک به تنهایی توانایی احیای دوباره این منافا را نادارد ، یابدهش میشرایط بارگااری کا

سااختار خااک بطاور دائام     (.  Kumar et al., 2018) یستن یکماده االست یکخاک  یراز

منجار   یااه رشد گ یبرا ی مورد نیازامر به فقدان رطوبت و هوا این است. یافتهشکل  ییرتغ

رکاود آب   یجاه و در نتبه اعماق شده کمتر آب نفوو باعث  ینمنافا همچن کاهش شود.یم

 یال دل باه شاود.  کاه باعاث تشادید مشاکل مای      یاباد در منطقه خاک سطحی افزایش می



 

نسابت باه تاراکم     وجاود دارد حساسایت آن   خشک ورات خاک ی که بینیاداصطکاک ز

 Mada) خاک دارد یزیکیف یاتبر خصوص یقو یایر منفتراکم خاک مرطوب کمتر است. 

et al., 2013)ورات خاک  یکیمنجر به نزدکه  کندیورات خاک را روان م یان. رطوبت جر

متار   یساانت  60-10 ینتراکم خاک ب عمق شود.یخاک م پروفیلدر و از بین رفتن منافا 

 Flowers and) اسات  ترمتر( مشاهود  یسانت 10)حدود  یسطحخاک است اما در  یرمتغ

Lal, 1998.) 

هاایی باا ورات دارای ساایز    ی با ساایز یکساان نسابت باه خااک     ی دارای وراتهاخاک

شوند منافا زیادی در خاک باعث می یکساناندازه  با ورات .شوندمتفاوت کمتر متراکم می

شاود  باعث مای از ورات بزر  و کو ک(  یامختلط )مجموعه یعمقابل، توز در .ایجاد شود

 خااک  .تر از باین بروناد  منافا خاک راحتکه ورات ریز در بین ورات درشت قرار گرفته و 

خااک بارای    یندرصاد رس( مساتعدتر   9و  یلتدرصد س 24، شندرصد  67) یشن یلوم

 ,.Kumar et al) شاود یم متراکمکمتر  یبا نسبت باالتر ماده آل متراکم شدن است. خاک

بعد شود خاصیت االستیک خاک بهبود یابد و در نتیجه (. افزایش مواد آلی باعث می2009

 از باربرداری بازیابی خاک به شکل بهتری انجام گیرد و تراکم کاهش یابد.

 آثار مخرب تراکم خاک -1-2-2

 های بیوشیمیایی خاکاثر تراکم بر خواص شیمایی خاک و دوره -2-2-1-1

تراکم مانند کاهش سارعت نفاوو آب و    یلبه دل یافته ییرخاک تغ فیزیکی یاتخصوص 

خااک   تاراکم  د.نا گااریما  یرخاک تأی یمیاییخاک بر خواص ش در هوا یریکاهش نفووپا

از انتشاار   یعترسار  یژنکه مصارف اکسا   یشود و در صورتیم یژنباعث کاهش انتشار اکس

 ,.Schnurr-Putz et alفشارده شاود )   یهادر خاک خفگی یطتواند منجر به شرایباشد، م

تواناد منجار باه    یکاهش سرعت نفوو آب، تراکم خااک ما   یلحال، به دل ینع در (.2006

ها آبگرفتگی خاک سطحی در مناطقی شود که در طول فصول مرطوب مسیر  ر  ماشین

آبگرفتگی خاک سطحی به نوبه خود منجار باه کااهش اکسایژن شاده و در ایار        .هستند

-های فلزی قابل جااب توساط انادام   کمبود اکسیژن پتانسیل الزم برای تشکیل انواع یون

 ,Nawazنتیجه گیاه د ار کمبود ریز مغای ها خواهد شاد)  و در های گیاهی وجود ندارد

از سوی دیگر تراکم خاک مانع نفوو آب به خاک منطقه ریشاه شاده و در نتیجاه     (.2010

آب به صورت رواناب شروع به حرکت کرده و موادی مضری مانند نیترات را که باید جاب 

 Alletto etکناااد)هاااای زیرزمینااای ماای گیاااه شاااوند باااا خااود شساااته و وارد آب   
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al., 2010  هاای از تااییرات مضار تاراکم خااک بار خاواص        (. موارد وکر شده تنهاا نموناه

 باشد.شیمیایی خاک می

 یاهانگ بر رشدتراکم خاک  یرتأث -2-1-2-2

محادودیت  خااک منجار باه     تراکم. است یمنف یاهتراکم خاک بر عملکرد گ یتاییر کل

خااک باا    یاز دست رفتن مواد مغا یشو افزا یبه مواد مغا ی، کاهش دسترسیشهرشد ر

 یااه تواناد بار رشاد گ    یشود که میموجود در جو م ی، رواناب و تلف شدن گازهاشستشو

 .(Saqib et al., 2004)بگاارد یرتأی

 ییتواناا  ،دارند. تاراکم خااک   یاهانو رشد گ یدر جاب مواد مغا یها نقش مهمیشهر

قارار   یرمقاومت خاک و کاهش تعداد ماکروپورها تحات تاأی   یشافزا یلبه دلرا  یشهنفوو ر

- یای زایشاه و عماق ر  یشه، نفوو ریشه، تراکم منجر به کاهش طول ریبه طور کل .دهدمی

در  آلای،  مااده  ٪5، دارای است که تراکم خاک هاای لاومی آهکای    شده گزارش. شودیم

ماق خااک غیار ممکان     کیلوپاسکال بشود عمال نفوو ریشاه باه ع   5/2صورتی که فراتر از 

 .(Hamza and Anderson, 2005) خواهد بود

یکی از مهمترین ایرات تراکم خاک بر رشد گیاه, عدم جوانه زدن و رهور نهالچه گیااه  

باشد. با توجه به اینکه گیاهچه جوان انرژی کمی در اختیاار دارد خااک   به سطح خاک می

 Alameda and) شاود مای  متراکم باعث مصرف شدن انارژی آن و عادم رهاور گیاهچاه    

Villar, 2009.) یبآسا  یهاا یشهر یلرا به دل ی، تراکم خاک جاب مواد مغایه طور کلب 

شاود کاه ممکان    یو ورات خاک م یشهر ینتماس ب یشدهد اما باعث افزایکاهش م یدهد

حاال، تاراکم    ایان  باا شاود.   یشهخاک و ر یسماتر ینها بیون یعاست منجر به تبادل سر

 یرشاد شاخسااره، جواناه زنا    کااهش  ، یشاه شاکل ر  ییرتواند منجر به تغیخاک م یدشد

تراکم خاک تا حاد   بطورکلی باال شود. یرمر  و م یزانکم و م ی، سرعت جوانه زنیررسد

 فشرده شده نقش دارد. یدر خاک ها یمحصوالت زراع یشتردر کاهش عملکرد ب یادیز

 عوامل مؤثر در تراکم خاک -2-2-2

هاای کشااورزی علات اصالی     ینو ماش اهلی یواناتحمرور عبور و مدرن،  یدر کشاورز

از سوی دیگر عبور و مرور در شرایطی که رطوبات خااک مزرعاه زیااد      .تراکم خاک است

خااک و تاراکم    رطوبات  یمحتاوا  یر، تاأی اساس ینا بر کند.یم یدروند تراکم را تشد است

 خواهد شد. یبررس ینجادر اهای کشاورزی ینو ماش اهلی یواناتحعبور و مرور از  یناش



 

 بافت خاک -1-2-2-2

 هاای بااال  در رطوبت .داردقابلیت تراکم پایری خاک  هی درجتاییر قابل توبافت خاک 

انادازه بازر ،    ی باوراتاست نسبت به خاک دارای  اندازه کو ک ی باوراتخاکی که دارای 

نسابت   علات ی رسی باه  هاخاک. برابر نیروهای فشاری دارددر تری قابلیت پایداری پایین

 برای مقابله با نیروهاای کمتری  پایداریی شنی هاخاک در مقایسه با ریزدانهورات  بیشتر

 هاا خاک. در این دهندتغییر شکل داده و منافا خود را ازدست می ترراحتدارند و  یفشار

تار شاده و فضاای خاالی     یکنزدباشد ورات به هم یمی ورات کو ک اندازهبه علت اینکه 

در یاک فشاار برابار نسابت باه       هاا خااک ماند و در نتیجه این باقی می هاآن کمتری بین

 (.Batey, 2009) شوندیم ترمتراکمی شنی هاخاک

 خاک بر تراکم خاک رطوبت یمحتوا یرتأث -2-2-2-2

تماام   در تراکم خاک اسات.  یندهایعامل مؤیر بر فرآ ینخاک مهمتر رطوبت یمحتوا

 ) یاباد یما  یش، مقاومت در برابر نفوو افازا کخا رطوبت یل، با کاهش پتانسسطوح تراکم

Lipiec et al., 2002.) یات رطوبات خااک باعاث کااهش ررف     یش، افازا یگار عباارت د  به 

-خاک به راحتی متاراکم مای   یجهو در نت در مقابل نیروهای اعمالی شدهخاک  یبانیپشت

، باه  بترطو یدر محتوا ییرتغ در ایرتراکم خاک  ییراتتغ کسب دانش در مورد روند .شود

افازایش   باا شکل خااک   تغییر .ورزی و کشت کمک خواهد کردخاک یاتعمل یزیربرنامه

 نیز تاا حادی تاابعی از    یورزو زمان خاک یابدیم یشافزا عبورهارطوبت و تعداد محتوای 

ورز کمترین ها و اداوات خاکای که ورود ماشینباشد بگونهمی رطوبت خاک و بافت خاک

با افزایش رطوبت  (.Hakansson and Lipiec, 2000) همراه داشته باشدتراکم خاک را به 

شود با افزایش رطوبت از حد بحرانی تا حد خاصی خاک در ایر نیروهای اعمالی فشرده می

شود. همچنین تحقیقاات  وارد فاز پالستیک شده و دیگر در ایر اعمال بار فشرده نمیخاک 

 شاوند به سختی در ایر اعمال فشار متراکم میهای بسیار خشک نشان داده است که خاک

(Batey, 2009.) 

 پذیری خاکتاثیر مواد آلی بر تراکم -3-2-2-2

 یاداری پا تقویات  اول: شاوند به دو شیوه باعث تقلیل تراکم خااک مای  خاک  یآل مواد

خاک دارای مواد آلای باه   خاک.  یسیتهاالست یتخاص تحکیم در وهله بعدخاک و  ساختار

. شودبرابر فشار وارده عمل کرده و باعث برگشت خاک به حالت اولیه میبالشتک در  مثابه

شود رطوبت بحرانی که موجب تراکم خااک در ایار عباور    افزایش ماده آلی خاک باعث می
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های باالتر فاراهم  شود افزایش یافته و در نتیجه امکان انجام عملیات در رطوبتماشین می

و  یداخلا  یونادهای پ تحکایم  موجاب  یود داما (. کWortman and Jasa, 2003) شودمی

 وزن مخصاوص خااک، کااهش    االساتیک  یات قابل بهباود (، افزایش انسجام) ورات یخارج

ویژگای    شاود یخاک ما  اسفنجی شدنو  ی،اصطکاک داخلزاویه  دگرگونی(، یخاک )پوک

های وارد بر خاک سطحی به ندرت باه اعمااق   شود که تنشاالستیک مواد آلی موجب می

توان عنوان کرد که مواد آلی خاک به مانند ضربه گیر عمال  به نوعی می. انتقال یابدخاک 

شاوند و از تاراکم خااک جلاوگیری     کرده و تا حد زیادی باعث جاب نیروهای فشاری می

های آلی در ابتدا در ایر اعمال نیرو تغییر شاکل زیاادی داشاته    ای که خاککنند بگونهمی

 گردناد شان دوباره به حالت اول برمای توجه به خاصیت ارتجاعی اما با برداشته شدن بار با

(Hamza and Anderson, 2005به طور کل .)،خاک باه   یشترموجب مقاومت ب یمواد آل ی

کااهش جارم    موجاب  یماواد آلا   اساتفاده از گزارش کردناد کاه    محققان. شودیتراکم م

 یریپاا تاراکم  والاصا و  شاده خااک   ینفوو، و مقاومت برشبه مقاومت  ی،مخصوص راهر

خصاوص  . این تأییر، باه تقلیل یافته است دارییطور معنمواد آلی، به اضافه کردنخاک با 

 یینبااال و پاا   یهاا ها در رطوبت( که عملیات کشاورزی در آنرسی) سنگین هایدر خاک

 ایار  در تحقیقی. (Nadian et al., 2005) خاک را آسان خواهد کردمشکل است، مدیریت 

-بر تراکم های مختلفتن در هکتار و رطوبت 100و  50، 0 هایجرمدر  یکود دام کاربرد

 یبارا  مطلاوبی  راهکاار  دامی کود که نشان داداین تحقیق  یجنتا شد یخاک بررس یریپا

-و کنترل تراکم خاک در وضعیتی است که رطوبت خاک باالست و تردد ماشاین  یریتمد

 .(Mosaddeghi et al., 2000) اشتهای کشاورزی ایر مخربی بر خاک خواهد گا

 های کشاورزی بر تراکم خاکتاثیر عبور ماشین -4-2-2-2

 یهاا  یساتم در س یحتا  یکشاورز یاتدر اکثر عمل های کشاورزیعبور و مرور ماشین

کود از اقدامات  یا یمیاییمواد ش پخش، برداشت و داشت . کارصفر متداول است یخاکورز

هاای  ار  دار و سانگین    و  نین اقداماتی توساط ماشاین   مزارع است. یشترمتداول در ب

هاای کشااورزی شایار    مشخصه تراکم خاک ایجاد شده توسط  ر  ماشین .شودانجام می

که بصورت خاک تغییار شاکل یافتاه و نشسات      باشد ر  ایجاد شده در سطح مزراع می

 (. Hamza and Anderson, 2005)ها نمایان استکرده در امتداد مسیر  ر 

خواص  یرخاک، که تحت تأی یکیمکان مقاومت دارد: یبستگ ویلتراکم به موارد  یزانم

 سااختار  (.Hettiaratchi, 1987خااک اسات )   یمواد آلا  یخاک مانند بافت و محتوا یوات



 

  و (Horn et al., 1994)آن  رطوبات  یتو وضاع   ورزیعملیات خاکدر  شخم خورده یهال

تعامل خااک و   ینو سرعت و همچن یر، ابعاد تای ماشینبه بار محور ی، که بستگیبارگاار

 (.Lebert et al., 1998دارد ) یکالست

هاای  ینماش یهایکتوسط الست مزرعه مساحت ٪30از  یششود که بیزده م ینتخم

مورد تاردد واقاع   در کاشت(  عبور یک) یواقع یورزخاکبی یهایستمدر س یحت ینسنگ

-و در خااک  ٪60از بایش  عبور( احتماالً  3-2) یورزحداقل خاکسیستم  تحت .شودمی

مسااحت مزرعاه    ٪100از  یشکشات با   دوره یک ی)عبور  ندگانه( در ط یمعمول یورز

 یهاا ینو تردد با استفاده از ماشا  ورزیخاک (.Tullberg, 1990) شودمورد تردد واقع می

 یطدر انواع مختلف خاک و شارا  خاک زیرین یسازتواند باعث فشردهیم ینهمچن ینسنگ

اسات   یار متر متغ یسانت 60تا  10تراکم از  عمق شود. یزراع یهایستمدر س ییآب و هوا

 .(Mosaddeghi et al., 2000)متار( مشاهود اسات    یسانت 10)حدود  در خاک سطحیاما 

دهد که با اعمال بارهای سبک افزایش در وزن مخصوص خاک در الیاه  تحقیقات نشان می

های باارزی  متر مشهود است اما با اعمال بارهای سنگین تفاوتسانتی 20تا عمق  سطحی

 Jorajuria and) متاری نیاز مشاهود اسات    ساانتی  40در وزن مخصوص خااک در الیاه   

Draghi, 2000.) ورزی با عمق یکسان همچنین گزارش شده است که انجام عملیات خاک

ورزی خت و متراکم در زیر ناحیاه خااک  های متمادی منجر به تشکیل یک الیه سدر سال

 ,.Wiermann et al) شود که از بین باردن آن احتیااب باه صارف انارژی زیاادی دارد      می

2000.) 

 یخاک، ماده آل رطوبت بر یورزخاکبیو  یورز، حداقل خاکیسنت یورزت خاکایرا

هاا  آن (.Benito et al., 1999) قارار گرفات   یمورد بررسا  در تحقیقیخاک و تراکم خاک 

 یورزو حداقل خاک یسنتورزی خاک یمارهاینسبت به ت یخاکورزبی یمارکه ت یافتنددر

-خاک در خاک تراکم .بسیار کمتری را بهم زده استخشک، خاک  یهامخصوصاً در سال

ورزی بعاد از  هاای زیرخااک در ایان روش خااک    در الیهکمتر بود، اما تراکم  یسنت یورز

خاک زیرین هر ساطحی از   .ورزی دیگر بودیشتر از دو روش خاکعملیات برداشت بسیار ب

های اداوات بوده است برای بازگشت به حالت بهینه و رهایی از مزرعه که در تماس با  ر 

خشاک   یاربسا  در خاک خشک یا ایمزرعه هاییاتعمل اگرورزی دارد. کتراکم نیاز به خا

برای کااهش منااطق    .یابدکاهش  یقابل توجه یزانتواند به م یم خاک تراکمانجام شود  

ای تنظایم شاود کاه    هاای کشااورزی بگوناه   متراکم در مزرعه بهتر است که عرض ماشین

 ,.Li Hong Wen et al) ها تا حد ممکن برروی مسیرهای یکساانی حرکات کنناد   ماشین
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-یهای ماشین که در کنترل تاراکم نقاش دارناد ما    در ادامه به مهمترین ویژیگی (.2000

 پردازیم.

 تراکم خاک مهمترین عامل ایجاد کنندهبه عنوان  یبار محور -1-4-2-2-2

هاای  ماشاین  یاا  اهلی یواناتاز ح یو فشار هنگام برخورد با تراکم ناش یرون ینتفاوت ب

 یلاو ک یاا  یلوگرمدر ک ینماش یا یوان، وزن حیمحور بار کامالً مشخص باشد. یدبا ایمزرعه

 ین عبارتسات از باار  زما  یتماسا فشاار  کاه   یدر حال، است یروواحد ن یکاست که  یوتنن

کاه واحاد آن کیلوپاساکال اسات کاه       درگیر بین ماشین و خاکبر سطح تقسیم  یمحور

کاه   شاود یاست که باعث تاراکم خااک ما    یزی  ینزم یفشار تماس. باشدواحد فشار می

 .(Noor Shah et al., 2017) توان با افزایش سطح تماس بارهای بزر  را کنترل کردمی

هاای کشااورزی باه علات اعماال باار محاوری        بیشتر تراکم خاک ایجاد شده در زمین

ها خاک باه شادت فشارده شاده و در     های کشاورزی است که در مسیر تردد  ر ماشین

شواهدی وجود دارد که تاراکم خااک ساطحی باه فشاار       شود.نتیجه رشد گیاه مختل می

توان از تراکم خااک  ایش سطح تماس و کاهش فشار میتماسی زمین مرتبط است و با افز

جلوگیری کرد در حالکی تراکم خاک زیرین تا حد زیادی متاایر از باار محاوری هسات و     

 Botta et al., 2012 and Li and) برای جلوگیری از آن بایاد باار محاوری کااهش یاباد     

Schindler., 2013.) بااالتر   ییفشارهازراعی های ینتراکتور و ماش یهامدل تمامی یباًتقر

-یماا یه شااده باارای جلااوگیری از تااراکم خاااک را باار خاااک اعمااالاز حااد مجاااز توصاا

 یاب محافظات خااک در برابار تخر    یبارا  یلهوسا  ینشده است که ماویرتر  پیشنهاد کنند.

 یناسات کاه همزماان  ناد     ییاستفاده از واحادها  های زراعیدر ایر تردد ماشینساختار 

در تعاداد   یامار باه کااهش قابال تاوجه      ایان  (.Hetz, 2001دهناد ) یرا انجام م یاتعمل

    ر  منجر خواهد شد. عبورهای

هاای  نوع خاک نیز در نحوه شکل گیری تراکم در ایر بار محوری نقاش دارد. در خااک  

کناد و باه   درشت بافت تنش ایجاد شده در ایر بار محوری بصورت عمودی انتقال پیدا می

های ریز بافت تانش ایجااد شاده    شود در حالیکه در خاکل میهای زیرین خاک منتقالیه

-یابد و  ندان به عمق خااک منتقال نمای   در جهات مختلف انتشار میدر ایر بار محوری 

 (.Ellies Sch et al., 2000) شود

 ها بر تراکم خاک یکچرخ ها و الست یرتأث -2-4-2-2-2

و  شاوند مخصوص خااک مای   جرم تغییراتتایر باعث و فشار تورم  یرها، نوع تابار  ر 



 

تاراکم   یبه طاور قابال تاوجه    تایرهاهمه  یباًتراکم خاک دارند. تقرکنترل در  ینقش مهم

از آنها تراکم خااک را در   یکه تنها برخ ید، در حالندهیم یش ر  افزا یرخاک را در مس

در تراکم خاک  ی ر ، کاهش کل یرمس دورتر ازدر فواصل  دهند.یم یشافزا یرمس اطراف

تراکم خاک ایجاد شده به علت لغازش   (.Ride, 2002دهد )یر  م خاک زیریندر  یژهبه و

ها باعث شود در مقابل برش خاک توسط  ر مخصوص خاک می جرم ر  باعث افزایش 

اند که تایرهای کم فشار به علات  شود. محققان گزارش کردهافزایش حجم منافا خاک می

-تماس و افزایش سطح تماس باعث کاهش فشاردگی خااک مای    پهن شدن برروی سطح

باعاث   یکالسات  یکاه فشاار تاورم بااال     یدر حال دهد یشو عملکرد محصول را افزاشوند 

 (.Arvidsson et al., 2011) شود یتراکم خاک م یشافزا

)تراکتور، تریلر و کمباین(  های مختلفمقادیر فشار تماسی زمین اعمال شده از ماشین

هاا  یکتوساط السات   تماسی زمین اعمال شده ، فشارحال ینا باوسیعی قرار دارند.  در بازه

شاده   یشانهاد پ و یاباد یبه شدت کاهش ما  تماس در سطح شن یهال یک در صورت وجود

 یاع بهتر است از توز یکشاورزهای ینماش تایر یرتراکم خاک در ز ینیبیشپ یاست که برا

در شاده اسات کاه     یشانهاد پ همچنین (.Gysi et al., 2001استفاده شود )همگن  یربار غ

های کشاورزی که خاک دارای شارایط خاصای اسات و بارهاای سانگینی بار       طی عملیات

)مصارف   یادی پاارامتر کل  ینشاناور باا توجاه باه  ناد      یکهایالست شود،خاک اعمال می

 تارجیح داده شاوند  ( مخصاوص خااک   جارم  ار  ،   شیار، عمق نیروی مالبندی ،سوخت

(McBride et al., 2000.) 

بزرگتار از   یرهاایی تا یاا  های شانی  ر  شامل ینزم یکاهش فشار تماس یهایستمس

 یبارا  کاه  شاود یما  یشانهاد ( پیشاعاع  یهایک)مانند الست ییناستاندارد با فشار تورم پا

در تاراکم   کااهش  یجاه خااک و در نت -تاایر  یو کاهش فشاار تماسا   یبازده کشش یشافزا

 (.Hetz, 2001)های کشاورزی بکار برده شوند ماشین

باه   )رادیال(یشاعاع  یهاا  یکالست با ترپهن یهاکه  ر  شده استگزارش  همچنین

زیارا   شاوند داده می یحترجبایاس  هایهای شنی فلزی و الستیک ر نسبت به  یطور کل

همچناین   دهناد کنند و تراکم خاک را کاهش مای ها کشش بهتری را تامین میاین  ر 

 کنناد های بایاس سااختار خااک زراعای را باه شادت تخریاب مای       شنی فلزی و الستیک

(Ansorge and Godwin, 2008).  ار  با  یکه تراکتورهای تحقیقات نشان دادهمچنین -

-مای  یسطحخاک در منجر به تراکم بیشتر های پهن نسبت به  ر  الستیکیهای شنی 

 .(Arvidsson et al., 2011) گاارندبرجای میدر خاک زیرین تراکم کمتری را شوند ولی 
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. نتاایج ایان   شاد  یساه بر تراکم خاک مقا شنیو  دار ر  هایینماش یرتأیدر تحقیقی 

 شایار  ار    یجااد باعاث ا  ماشین شنینسبت به  دار ر  یناگر ه ماشتحقیق نشان داد 

 در رابطاه باا   یندو ماشا  یان شاده توساط ا   یجادا ییراتتغسایر  شده است، اما یتریقعم

 یادرولیکی ه یتهادا  ،هاوا  یری، نفووپا، مقاومت به نفوومخصوص جرمخاک ) یپارامترها

مشاابه  متار   یساانت  (10-5خاک سطحی )به جز در اندازه منافا(  یع، تخلخل و توزاشباع

- ر  شینتر نسبت به ما. همچنین ماشین شنی علی رغم فشار تماسی زمین پایینبودند

 (.Ansorge and Godwin, 2009) دار بیشتر باعث افزایش وزن مخصوص خاک شد

را باا   یتار ینسنگ یکه بارها یطورگاارد بهیم یرها تأی ر  باربر  ینهمچن یرفشار تا

، باا در نظار   یکلطوربه .توان تحمل کردتغییر شکل در خاک میکم قبل از بروز  تایرفشار 

در نظار   یاد ، باینساطح تمااس باا زما     یشو افازا  ینزمتماسی کاهش فشار  یدگرفتن فوا

هاای باریاک و فشاار بااال      ر از  یشترها ب ر  ینتوسط ا تردد شدهکه مساحت  بگیریم

و در حقیقت بیانگر این نکته است که مساحت بیشتری از خاک مزرعه متراکم شاده   است

تر بوده و های باریک خفیفت به  ر های پهن نسباست اما تراکم ایجاد شده توسط  ر 

 .(Pagliai and Jones, 2002)صدمات کمتری به خاک وارد کرده است

ای تاراکم خااک   ها بطور قابل توجههمچنین تحقیقات نشان داده است که لغزش  ر 

دهد اما تاییر  ندانی بر تاراکم خااک زیارین نادارد. دلیال  ناین       سطحی را افزایش می

شود که در هنگام لغزش  ر  مدت زمان بیشتری واقعیت نسبت داده میای به این پدیده

 یاباد برروی سطح خاک قرار دارد و در نتیجه فشاار اعماال شاده باه خااک افازایش مای       

(Battiato et al., 2013.)  های کم فشار و از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است که  ر

بهتری باا زماین داشاته و در نتیجاه در     های باریک و پرفشار درگیری پهن نسبت به  ر 

حین حرکت لغزش کمتری خواهند داشت که این امر خود باعث تخریاب کمتار سااختار    

 (.Battiato et al., 2015) کندخاک شده و از تراکم بیشتر خاک جلوگیری می

 عبورها تعداد -3-4-2-2-2

 باا  خااک  شکل ییرتغ یرادر تراکم خاک دارد ز یها( نقش مهمعبور)تعداد  ترددشدت 

نشاان داده اسات کاه تماام      یتجربا  یهاا شاود. یافتاه  تشادید مای  ها عبورتعداد  افزایش

در صاورتی کاه   و  کنناد وضعیت نامطلوبی پیدا مای خاک پس از عبور تراکتور  یپارامترها

یک تراکتور سبک  ندین بار روی مسیری یکسان حرکت کند تااییر منفای عباور آن بار     

 تعاداد  .(Patel and Mani, 2011) راکتور سنگین استتر از یکبار عبور تخاک بسیار وخیم



 

-مای  یناستفاده از تراکتور سبک از با  یایکه فراتر از آن مزا استده مورد  عبورها یبحران

 .اسات از کل تاراکم خااک    یابخش عمدهاد جایعبور  ر  باعث  ین، اولوجود ینا بارود. 

شود و ایارات آن   یجادکم ا یمکرر با بار محور ترددممکن است در ایر  ینیرزخاک  تراکم

 (.Shahgholi and Abuali, 2015ند )بما یباق یمدت زمان طوالن یند براتوایم

 جارم  یشتواناد باعاث افازا   یما  تان  9از  یشبا  یبا بار محورهایی ین ر  ماش تردد 

 ییارات تغ ایان  متر شود. یسانت 30<در عمق ینیرزخاک و مقاومت به نفوو در  مخصوص

-مدت منجر شود. در خااک  یعملکرد طوالن افتتواند به یم فیزیکی خاک یاتدر خصوص

ل ندهد اما ممکن است تخلخا  یشرا افزا مقاومت به نفوو، تراکم ممکن است هوادیده یها

گازارش شاده   همچنین  .شودیمحدود م یشهآب به سطح ر انتقال ین، بنابرارا کاهش دهد

باار تاردد    4در مسایرهایی باا    مقاومت به نفوو آلی خاک و یکه در هر دو خاک رس است

 .(Rengasamy, 2000) ه استبود بیشتر ٪26تا  22 نسبت به مسیرهایی با یک تردد

که گزارش دادند کاه   است هقرار گرفت یتمورد حما دیگر محققان نیزتوسط نتایج  ینا

و کااهش   نفاوو  وزن مخصاوص، مقاومات باه    یشتعداد عبور تراکتاور باعاث افازا   افزایش 

کند باا افازایش   های محققان تاکید میهمچنین یافته .استو زهکشی خاک شدهتخلخل، 

شاود و  متر منتقل میسانتی 60تعداد عبور تراکم از خاک سطحی به خاک زیرین تا عمق 

از آنجا که این عمق در محدوده شخم هرساله قرار ندارد باعث ایجااد یاک الیاه ساخت و     

 (.Barik et al., 2014 and Li and Schindler., 2013) شودنفووناپایر می

 اثر سرعت پیشروی بر تراکم خاک -4-4-2-2-2

کند. باا  های کشاورزی نقش بسزایی در ایجاد تراکم خاک بازی میسرعت تردد ماشین

هاای ماشاین زماان بیشاتری را روی ساطح خااک ساپری        کاهش سرعت پیشروی  ار  

فشااری بار خااک افازایش خواهاد یافات. در       خواهند کرد و در نتیجاه زماان بارگاااری    

تحقیقات بسیاری ایر سرعت حرکت ماشین بر تراکم خاک بررسی شده اسات. نتاایج ایان    

دهد که کااهش سارعت ایاری مانناد افازایش تعاداد عباور دارد و در        تحقیقات نشان می

یکسان مشاهده شد که  ناد  بار محوری  های متفاوت ودر سرعت مقایسه عبور تراکتوری

ای با یکبار عبور تراکتور با سرعت پایین داشته ار عبور تراکتور با سرعت باالتر تاییر مشابهب

سارعت و باار محاوری و    (. در تحقیق دیگاری ایار   Shahgholi and Abuali, 2015) است

تعداد عبور بر تراکم خاک بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که باا افازایش سارعت    

تاییر منفی بار محوری زیاد را خنثای کارد و از انتقاال تانش باه       توان تا حدیحرکت می
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توان استنباط کرد که اعماق خاک جلوگیری کرد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق می

تار شادن خااک    کاهش سرعت نقشی همانند افزایش تعداد عبور داشاته و باعاث متاراکم   

با توجه به نتایج بدسات آماده از    (.Taghavifar and Mardani, 2014) استسطحی شده

های با عملکرد کششی بهتر که تواناایی  رسد استفاده از ماشینتحقیقات گاشته، بنظر می

رغم وزن و بار محاوری بیشترشاان   های باالتر را داشته باشند علیاجرای عملیات با سرعت

خواهاد   های کو کتر با بارمحوری کمتر، منجر به تاراکم خااک کمتاری   نسبت به ماشین

 شد.

 کارهایی برای برطرف کردن مشکل تراکم خاکراه -3-2-2

 جارم  یاا دهاد ) یاز آنجا که تراکم خاک به طاور عماده تخلخال خااک را کااهش ما      

جارم  کااهش   یاا تخلخال خااک )   یشافازا  ین، بنابرادهد(یم یشرا افزا مخصوص راهری

 دیریتم بردن تراکم خاک است. یناز ب یاکاهش  یروش واضح برا یک( مخصوص راهری

تماام   یاا  یخشک، با استفاده مناسب از برخ یمهدر مناطق خشک و ن یژهتراکم خاک، به و

 کنترل شده  ب( شل تردد)ب( ی  : )الف( افزودن ماده آلقابل دستیابی است یرز یهاروش

 تنااوب زراعای  )د( انتخااب   های قلمای  ورزی عمیق با گاوآهنخاکمانند  یکیمکانکردن 

 فشرده هساتند.  یخاک ها خردکردنکه قادر به نفوو و  یقو یها یشهبا ر ییاهانشامل گ

فیزیکای   یطشارا  حفاظ از  یناان اطم یبارا  ینزما  یریتماد  یشرفتهپ هایاستفاده از روش

، کااهش  یآلا ماواد   یمحتاوا  یشکه باعاث افازا   ییهایوهاست و ش یخاک ضرور مطلوب

 یرناد قارار گ  یقماورد تشاو  باید ، شوندمی یکشاورز یاز اراض یدارو استفاده پا یورزخاک

(Mitchell and Berry, 2001.) 

 افزودن ماده آلی -1-3-2-2

احیاای   یخااک بارا  باه   یاب ترت یان شود و به ایخاک م رطوبتباعث حفظ  یماده آل

وجود مقدار کافی ماواد آلای در خااک، سااختار      کند.یتراکم کمک م دوباره خود در برابر

مخصاوص  جرم ، همچنین کندیتر ممقاوم یبرو آن را در برابر تخ کندخاک را تثبیت می

 (.Hamza and Anderson, 2005) دهدو مقاومت به نفوو خاک را کاهش می

 یاز ن یاوانی ح یدر خاک هستند، کودها یمواد آل رایجمنبع  یاهیگ بقایایکه  یدر حال

خااک ماورد    یکاهش تراکم خااک و بهباود باارور    یطور گسترده توسط کشاورزان برابه

اعمالی به خااک را خنثای    همانند فنر تنشکود  یارتجاع یتخاص .یرندگیاستفاده قرار م

 به عنوان منبع ماده   یاقهوه یاکود سبز  .شودکرده و مانع انتقال آن به اعماق بیشتر می
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Abstract 
Research Aim: Large-scale agricultural management practices require the use of heavy 

machinery for a variety of agricultural operations, often associated with soil degradation, 

increased soil compaction, and productivity. Modern agricultural machinery has large 

dimensions and high weights. By increasing the size of agricultural machinery, we can 

significantly improve farm capacity and fuel consumption. Contradictions are seen between 

better traction conditions of a machine and optimal operating conditions to reduce soil 

compaction, therefore, it is necessary to study the types of driving systems of an agricultural 

machine and their effects on the machine traction performance and soil compaction. 

 Research method:  The Goldoni 240 tractor was used for testing. The soil was plowed using a 

moadlboard plow and disk to the depthm of 50 cm to make the soil. Soil compaction 

experiments were performed on a farm in a form of a randomized complete block design with 

three replications. Factors included various levels of travel speed of 1.26, 3.96 and 6.78 km/h, 

tire pressure of 170, 200 and 230 kPa, soil moisture content of 10, 15 and 20, tractor driving 

systems of Four-wheel drive (4WD), front-wheel drive (FWD) and rear-wheel drive (RWD) 

and working depth of 20, 30 and 40 cm.Traction performance tests were conducted in the form 

of a randomized complete block design with three replications. In this study, the effect of 

tractor driving system type of 4WD, FWD and RWD, tire inflation pressure of 170, 200 and 

230 kPa, ballast weight of 60, 120 and 180 kg and traction force of 2, 6 and 10 kN on tractor 

traction performance were investigated. Measured parameters were driving wheel slip, tractor 

rolling resistance and fuel consumption. Finally, using the obtained values of slip and rolling 

resistance, the traction efficiency of the tractor was calculated. In this study, the ANFIS method 

with Grid Partition structure and four types of membership function of triangular, trapezoidal, 

gaussian and bell-shaped was used to model soil compaction. 

Findings: Data analysis of variance showed that the main effects of the tractor driving system, 

tire inflation pressure, depth, travel speed, and soil moisture content at a probability level of 1% 

on soil compaction were significant.Also, the main effects of the tractor driving system, tire 

inflation pressure, ballast weight and traction force on tractor performance indicators were 

significant at the probability level of 1%. The results showed that the four-wheel drive system 

had the least destructive effect on soil compaction and the most constructive effect on tractor 

traction performance. Increasing soil moisture content and tire inflation pressure and reducing 

speed caused the soil structure to deteriorate. Also, reducing tire inflation pressure and 

increasing the ballast weight reduces slippage and improves traction traction performance. In 

order to evaluate the Anfis model, the data obtained from this model were compared with the 

data of the multiple regression model.A comparison of the results showed that the Anfis model 

provided closer data to the actual data than the multiple regression model. 

Conclusion: When high traction is required for operation, it is best to use the four-wheel drive 

system to achieve higher traction efficiency and lower fuel consumption, and less damage to 

the soil structure. When low traction is required to perform the operation, it is best to use a 

rear-wheel drive system in order to achieve lower fuel consumption and also achieved proper 

traction performance. 
 Keywords:  Inflation pressure, bulk density, ANFIS, driving system, soil compaction. 
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